
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 25/11 

Elevloggare: Malva och Sofia 

Personalloggare:  Markus 

Position: Las Palmas till Marina Rubicon 

Planerat datum för att segla vidare: 25/11 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  26/11 

Väder: Sol/växlande molnighet, 21 grader 

 

 

Elevlogg:  
25 november var första gången vi var till sjöss 2022. Vi åkte från Gran Canaria, Las Palmas, till 

Lanzarote, Rubicon. Seglatsen kommer pågå i 24 timmar och vi kastade loss kl.10 och beräknas vara 

framme samma tid imorgon. Eftersom det här är första gången 2:orna är ute till sjöss, mår inte alla 

toppen. Men vi kämpar på och står ut. Som sagt är detta första gången för 2:orna vilket även gjorde 

sjövakten mer spännande. Nu när det är mörkt kan vi se mareld och stjärnhimlen börjar skina upp. 

Under resans gång har vi fått se delfiner, dessvärre på ett lite längre avstånd men vi alla hoppas på 

att få se fler under denna resa. 

Under dessa 24 timmar kommer det dessvärre vara motvind hela vägen till Lanzarote, vilket gör att vi 

måste gå för maskin hela vägen. Oavsett motvind klagar vi inte, solen skiner starkt och inte ett moln 

syns.  Det häftigaste med att segla så här som vi gör är att under vissa perioder har man inte land i 

sikte. Vi har inte bara solat idag, vi har även haft lektion för radar. Tyvärr mådde ju halva årskurs 2 skit, 

men såklart är inte Mbv de som ger upp. Utan vi klarade oss igenom den tunga sjön tillsammans. :) 

På Lanzarote kommer vi var förtöjda i 3 dagar, 2 nätter. Imorgon fortsätter äventyret med snorkling 

för Mbv20 och guidningar för Mbv21. Resan fortsätter vidare mot El Hierro, den sista november. 

Skriven av Sofia i Mbv20 och Malva i Mbv21.  

Ha det toppen i kalla Sverige.  

 

Personallogg: 
Idag har vi lärare och besättning haft fullt upp att ta hand om sjösjuka elever. Älva har rullat en del då 

vi inte har haft några segel uppe vilket medfört en hel del illamående. Mot eftermiddag/kväll har 

många kryat på sig och vid middagen var det full fart i mässen. Det mörknar fort på dessa bredd-

grader och en otrolig stjärnhimmel öppnar sig. Ett litet fartyg på ett stort hav i en oändlig rymd. Det 

är lätt att tankarna svindlar iväg. 

Eleverna växer av sina erfarenheter och man märker redan hur samarbetet i grupperna blir bättre 

och bättre. En otroligt annorlunda skolmiljö som är kul att observera. 

Lärare Markus 


